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EEN KORTE TERUGBLIK
Door: Hein Akkerman

Het nieuwe jaar is alweer een maand
op weg en de start van de tweede
competitiehelft staat voor de deur.
Op de jaarlijkse feestavond heb ik
als voorzitter van deze club een
soort van nieuwjaarsrede uitgesproken. Even een korte terugblik op
de afgelopen periode.Voor degenen
die daar niet aanwezig waren
(helaas, want ook een feestavond
hoort bij ons clubgebeuren) nog
een korte samenvatting. We beginnen bij het Eerste. Onder de nieuwe
trainer, Sido Postma, beleefde
“het vlaggenschip” een moeilijke
seizoenstart. Kansen werden er
genoeg gecreëerd, maar de afwerking ging de Boarnsters slecht af. De
ommekeer kwam in Sneek tegen
Black Boys. Liefst met 6-0 werden
de Boys aan de zegekar gebonden.
Met goed voetbal steeg Aldeboarn
van de onderste plaats naar de
derde plaats in deze competitie. De
ploeg bleef vrijwel blessurevrij en
kan met dezelfde selectie aan de
2de competitiehelft beginnen. Aldeboarn doet nog volop mee aan de
2de periode en wie weet misschien
nog wel meer. Ik weet dat iedereen
zich voor 100 % zal inzetten om in
2006 een prijs binnen te halen. Het
tweede presteerde wisselvallig. Met
de Bangma boys als nieuwe leiders
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moest het wel lukken. Het enthousiasme van deze twee raspaardjes
in voetballend Aldeboarn zou ook
moeten overslaan op de tweede
selectie. Maar de sfeer in een elftal
wordt ook vaak bepaald door winst
of verlies. Juist als het nodig is
moeten de spelers er voor elkaar
zijn, elkaar stimuleren en eventueel corrigeren op een goede
manier. Dat komt het spel zeker ten
goede. Vaker is gezegd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft
in een selectie. Daar hoort ook bij
het op tijd zijn, op tijd afbellen en
met elkaar even nazitten. Gelukkig
ging het voor de winterstop beter
en hopen dat die sfeer ook de 2de
helft van de competitie blijft. Probleem in de club is het derde. Tot
de laatste week voor de winterstop
geen enkele overwinning en vaak
“dik oan’e kont”. De laatste zondag
was het echter wel raak. Renado
werd verslagen en Cor Dijkstra kon
voor het eerst een overwinning
noteren op het wedstrijd formulier.
De sfeer blijft echter goed, maar door
het wegvallen van een paar goede
spelers is het moeilijk voor deze
ploeg. Naar ik hoop krijgen ze wat
versterking en misschien gloren er
aan de horizon meer overwinningen. Jongens “hâld de moed der
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yn”. Het elftal van Baas Klaas presteert goed. Met een gemiddelde
leeftijd van pakweg 50 jaar gaan
deze mannen elke zondagmorgen er weer tegenaan. Hun motief
is lekker voetballen het liefst een
overwinning, maar niet ten koste
van alles. Ik heb het nagekeken
maar deze mannen hebben een
brede selectie zodat er ook eens
aandacht aan vrouw en kinderen
kan worden besteed. Tenslotte de
dames. Na het 10 jarig jubileum leek
het erop dat het dameselftal moest

afhaken. Gelukkig kwam er hulp
uit Grou. Onder de naam G.A.V.C
/ Oldeboorn Combinatie wordt met
succes deelgenomen aan de competitie. Bovendien is de sfeer prima
binnen deze ploeg. Na de winterstop wordt er getraind in Aldeboarn
en gespeeld wordt er in Grou. Deze
toch smalle selectie kan best nog
wat dames gebruiken. Verder wens
ik alle vrijwilligers, sponsors, adverteerders een sportief en vooral een
gezond 2006 toe.

HARTELIJK GEFELICITEERD
MET DE GEBOORTE VAN:

Yneke Sjoukje Goerres,
dochter van Amarins en Frans

REDACTIEVVO@WANADOO.NL
E-MAIL UW KOPIJ VOOR HET CLUBBLAD NAAR BOVENSTAAND ADRES
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KEEPERSPROMOTIEDAG

Op woensdag 22 februari wordt er op de accommodatie van de VV
Drachten een FRANS HOEK KEEPERSPROMOTIEDAG georganiseerd en
bestaat uit twee veldtrainingen een keepersdemonstratie en informatie
over het keepen. Tevens zal er een keeperwedstrijd zijn in alle leeftijdscategorieën, waaruit de winnaar de titel “de beste keeper van Friesland” zal krijgen. Alle keepers en keepsters vanaf 6 jaar zijn welkom,
evenals (keeper-)trainers en jeugdbegeleiders. Kosten voor deze dag
zijn € 18 (voor lunchpakketten, kosten, aandenken deelnemers etc.). Zie
ook de poster op de kantine.

VOETBALKAMP

Ieder jaar organiseert de KNVB voetbalweken (voorheen voetbalkampen) voor de echte liefhebbers en dat zijn er veel! Duizenden jongens én
meisjes hebben in de afgelopen 20 jaar één van onze kampen bezocht.
Een groot aantal komt jaarlijks terug. De hele week staat vanzelfsprekend
in het eken van voetbal. ’s Morgens, ’s middags en ook ’s avonds zijn er
tal van activiteiten, o.a.:
•

Trainingen

•

4 tegen 4 - toernooi

•

8 tegen 8 – toernooi

•

voetbalcircuit

•

penaltybokaal

•

shoot-out en nog veel andere

3•
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Net als in het dagelijkse leven is er meer dan alleen voetbal, dus ook
tijdens de voetbalweken zou een (bos)spel, een videofilm of iets dergelijks
best een programmaonderdeel kunnen zijn.

ACCOMMODATIE:
Gasselte

24 – 28 juli		

Bakkeveen

24 – 28 juli 		
31 juli – 4 augustus
			
Havelte
24 – 28 juli		
31 juli – 4 augustus
7 – 11 augustus		

voor 8 t/m 12 jaar
voor 12 t/m 14 jaar
voor 8 t/m 11 jaar
voor 6 t/m 10 jaar
voor 11 en 12 jaar
voor 13 t/m/16 jaar

De kosten zijn € 140 per persoon voor alle accommodaties, uiterste
opgavedatum 1 mei 2006.

SPELERSPAS
(VOOR ALLE LEDEN GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1996)

Vanaf het seizoen 2006/2007 moeten alle KNVB leden vanaf de D-pupillen
in het bezit te zijn van een spelerspas. Doel van de pas: Verhogen van de
sportiviteit op en rond de velden. Het is vanaf volgend seizoen niet meer
mogelijk een valse naam op te geven of een ongerechtigde speler op te
stellen. Dit seizoen merk je nog niet zoveel van de spelerspas. Het enige
wat je moet doen is ervoor te zorgen dat er een pasfoto en een handtekening op het fotoformulier komt te staan. De formulieren zijn bij de club
aanwezig, en we hebben enkele avonden ingepland waarop jullie de foto
kunnen inleveren en het formulier kunnen tekenen. Als de fotoformulieren
niet op tijd teruggestuurd worden, krijgen jullie de spelerspas niet op tijd,
en dat betekent dat jullie volgend seizoen niet kunnen spelen. Bij spelers
jonger dan 16 jaar dient het formulier tevens door een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger te worden ondertekend. Nóg meer weten kijk dan ook
op www.knvb.nl/spelerspas. Op dinsdagavond 7 maart, 21 maart en 4
april tussen 7 en 8 uur zullen bestuursleden in de kantine aanwezig zijn
en kunnen jullie de pasfoto inleveren en het formulier ondertekenen.
De Zwart Witten 46e jaargang nr. 5 • februari 2006
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KANTINENIEUWS

Onlangs hebben we van de gemeente Boarnsterhim een berisping
gekregen over de sluitingstijd van de kantine. Van gemeentewege is
bepaald dat de kantine één uur voor en na de wedstrijd
en trainingen open mag zijn. In het weekend moeten
(met een beetje speling) de deuren in ieder geval om
zes uur dicht zijn en door de week is twaalf uur het
maximum. Hopelijk houdt iedereen hier rekening mee,
want er wordt regelmatig gecontroleerd. En het zou
jammer zin dat de club hiervoor boetes kreeg opgelegd.
Een gewaarschuwd mens …..!
Ook komt het de laatste tijd nogal eens voor dat de ramen niet goed
afgesloten zijn. Dus wie een raam openzet (en dat mag gerust) sluit dan
ook weer goed af. We hebben er niks aan dat we ongewenst bezoek over
de kantinevloer krijgen. De laatste keer, dat er ingebroken is, is o.a. de
stereo-installatie meegenomen.
N.B deze dieven zijn gelukkig gepakt en zijn onlangs veroordeeld.

AANDACHT VOOR
SCHEIDSRECHTERS

Onmisbaar zijn ze, maar ze hebben voorwaar geen dankbare taak. Zou u
desondanks ook wel eens een wedstrijd willen fluiten, maar heeft u niet de
benodigde kennis, dan geeft de KNVB de mogelijkheid om een cursus te
volgen. Neem hierover contact op met het bestuur. Ook hebben we onlangs
een nieuwe ‘Handleiding voor Scheidsrechters’ ontvangen. In dit boekje
worden alle regels en toelichtingen, welke voortdurend aan veranderingen
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onderhevig zijn, uitvoerig beschreven. En kennis van de regels kan veel
problemen voorkomen. Het boekje ligt in de bestuurs
kamer en is voor iedereen (óók spelers en trainers) in
te zien die daar behoefte aan heeft. Aan het begin van
het seizoen heeft de KNVB de clubs opdracht gegeven
een scheidsrechterscoördinator aan te stellen, die als
schakel kan dienen tussen club en KNVB, maar ook
binnen de club.Bij ons heeft Yntze Blauw (ook consul)
deze taak op zich genomen. Clubscheidsrechters die behoefte hebben aan
informatie, begeleiding of ondersteuning op scheidsrechtersgebied kunnen
bij Yntze aankloppen.

DE SNUFFELKOER

Junior:
•

Zwart/witte voetbalkousen

•

Blauw/grijze sportsokken, op de board 99

•

Zwarte Umbro sokken

•

Kniebeschermers (skater?)

•

Zwart/grijze boxershort DMGWear, mt. 176

•

Grijs hemd

•

Wit hemd met lichtblauwe en rode bies mt. 158/164

•

Geel/oranje T-shirt + print California surfin, mt. 146

•

Zwart T-shirt lange mouw met witte print (voor + mouwen), mt. 122

•

Okergeel sweatshirt met gekleurde print, mt.128

•

Grijs T-shirt met witte mouwen en ijshockeyprint, mt 128

•

Grijze NIKE kindersweater, mt L

•

Stel oranje veters
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Senior:
•

Badlaken, blauw/gekleurd (frisdrankblikje + zonnebril)

•

Donkerblauwe handdoek + blauwe washand

•

Rose/witte handdoek + blauwe washand én een wit T-shirt/hemd mt.
L/XL

•

Blauw sweatshirt met V-hals en witte biesjes op de mouwen, mt XL

•

Grijs/blauw T-shirt

•

Zwart/grijs/okergeel gevoerd trainingsjack, mt. L

•

Zwart nylon windjack met witte “Wild Wear Veronica” print op de rug,
mt. XL

•

Zwart T-shirt met opdruk FILA, mt. L

•

Zwart T-shirt met opdruk Barcelona, mt. M

•

Petrolblauw sweatshirt, met embleem van Heerenveen, Abe en UPC,
mt M

•

Zwarte Thinsulate handschoenen

•

Grijze fleece sjaal
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KANTINEDIENSTEN

’s Morgens

’s Middags

Za. 18 februari

ouder van E&G. Huitema
ouder van A. de Jong

ouder van A&Y. de Jong
ouder van H. de Jong

Zo. 19 februari

Sietie Huisman
Karin Rodenburg

Siemen W Schmink
Robert van Steinvoorn

Za. 25 februari

ouder van B. de Jong
ouder van N.&R.v.Kalsbeek

ouder van F.&H. Kroes
ouder van J.J.Lolkema

Zo. 26 februari

Douwe Hein Akkerman
Leonie van Veen

Sibbele de Roos
Jan v/d Vlugt

Za. 4 maart

ouder van J. Reitsma
ouder van R.van Roeden

ouder van R. Spinder
ouder van C.&W. Schukken

Zo. 5 maart

Elisabeth Poepjes
Swannet Ernst

Bouke Haspels
Honky de Jong

Za. 11 maart

ouder van D. Spoelstra
ouder van J.B.Fokkema

ouder van H.Stulp
ouder van G.Westbroek

Zo. 12 maart

Tsjerk Akkerman
Johannes Nijdam

Za. 18 maart
Inhaal

ouder van A.v.d.Horst
ouder van J.& D. Haspels

Jannie Jager
Fenny v.d.Bij

Zo. 19 maart
Inhaal

Ynskje Poepjes
Marie Poepjes

Harke Hartmans
Hendrik Nieuwland

Za. 25 maart

Pieter Poepjes
Remco Bangma

Titie Faber
Ria de Vries
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Zo. 26 maart

Wiebe de Roos
Jeltje de Roos

Martine Huisman
Geanne de Jong

D-PUPILLEN

OLDEBOORN D1 – SLEAT D1 (BETER LAAT DAN NOOIT)
Op 1 oktober 2005 speelden we een wedstrijd tegen Sleat. In de eerste
helft stond dennis op keep, de 2e helft stond stevan op keep. We hebben
1 –3 gewonnen. Tim 2x en ik 1x.
Tjitze

OLDEBOORN 1

OLDEBOORN WINT EERSTE
OEFENWEDSTRIJD IN 2006
VAN SCHARNEGOUTUM
Woensdag 18 januari speelde Oldeboorn de eerste wedstrijd na de
winterstop tegen zaterdagvierdeklasser Scharnegoutum. Het veld
was door de vorst moeilijk bespeelbaar maar toch werd er om 20:00
uur o.l.v. scheidsrechter Kirkenier
afgetrapt. De eerste helft was
duidelijk voor de Boarnsters. Bij
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vlagen oogde het combinatiespel
uitstekend en er werden voldoende
kansen gecreëerd. Scharnegoutum
probeerde achterin regelmatig de
buitenspelval open te zetten, maar
deed dit zonder overtuiging zodat
de spitsen van Oldeboorn een paar
keer wisten door te breken. Nadat
Bouke Paul Kleefstra al een 100%
kans had verprutst was het Jan
Wybren Boschma die Oldeboorn
aan de leiding bracht, 1-0. Kort
daarop maakte Bouke Paul Kleef-
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stra zijn fout goed en bleef nu oog
in oog met de doelman kalm en
scoorde beheerst, 2-0. Scharnegoutum kwam er de eerste helft nauwe
lijks aan te pas al wist het halvewege
de eerste helft wel tot scoren te
komen. Doelman Hindrik de Jong
miste een hoge voorzet die daarna
door een speler van Scharnegoutum werd ingekopt. De bal was de
lijn reeds gepasseerd toen hij door
een Boarnster werd weggetrapt.
Zowel scheidsrechter Kirkenier als
grensrechter Siep Bangma hadden
het niet gezien, dus geen doelpunt
voor Scharnegoutum. Oldeboorn
vergrootte de voorsprong via Jan
Wybren Boschma die zijn tweede
van de avond liet aantekenen, 30. In de slotfase van de eerste
helft bracht Johannes Nijdam de
stand op 4-0 toen de keeper van
Scharnegoutum te ver uit zijn doel
kwam en geen antwoord had op
de bekeken schuiver. Na rust werd
het niveau van de eerste helft niet
meer gehaald. De scherpte bij de
Boarnsters was volledig zoek en
Scharnegoutum was niet van plan
om nog meer treffers weg te geven.
Ook werd het veld steeds harder en
daardoor nog moeilijker te bespelen. Oldeboorn raakte de grip op
de wedstrijd kwijt omdat het veel
te onrustig speelde en al vroeg in
de opbouw teveel balverlies leed.
Toch kreeg het ook na rust nog
enkele kansen waarvan er zeker
nog wel één in had gemogen maar
zoals gezegd daarvoor ontbrak de
scherpte. Ook achterin werd Oldeboorn slordiger en het was dan ook

niet onverwacht dat Scharnegoutum diep in de tweede helft nog
wist te scoren, 4-1. Kort voor het
einde van de wedstrijd kreeg Oldeboorn nog een vrije trap tegen op
de rand van het zestienmetergebied na een ongelukkige handsbal
van Jelle Jacob de Vries. De vrije
trap verdween om de muur in de
verre hoek achter Hindrik de Jong,
4-2. Kort daarop floot scheidsrechter Kirkenier voor het einde van de
wedstrijd.

OLDEBOORN WINT OOK
TWEEDE OEFENWEDSTRIJD
IN WINTERSTOP
Zondag 22 januari 2006 ontving
Oldeboorn vijfdeklasser Oldeholtpade. In het verleden altijd een
moeilijke tegenstander voor de
Boarnsters. Deze keer hadden de
stellingwervers echter weinig in te
brengen tegen een behoorlijk voetballend Oldeboorn. Al vroeg in de
wedstrijd kwamen de Boarnsters op
voorsprong. Eerst was het Bouke
Paul Kleefstra die een prima aanval
wist af te ronden, 1-0 en even later
bracht Ate Bergsma de stand op
2-0 nadat hij alleen voor de doelman van Oldeholtpade kwam en
beheerst de bal binnen schoot.
Oldeholtpade dacht aan buitenspel
maar scheidsrechte Kirkenier wees
onverbiddelijk naar de middenstip.
Door deze vroege voorsprong
verslapte Oldeboorn enigszins en
kwam Oldeholtpade zowaar enkele
keren voor het doel van Hindrik de
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Jong. Het was echter aanvallend te
onmachtig om gevaarlijk te worden.
Tot de rust kwam dan ook geen
verandering in de stand. De tweede
helft hetzelfde spelbeeld. Oldeboorn was de bovenliggende partij
maar sprong slordig om met de
kansen zoals dat in de eerste helft
ook al een paar keer was gebeurd.
Het werd uiteindelijk toch 3-0 voor
Oldeboorn toen Siete Veenstra een
strafschop benutte. Een verdediger
van Oldeholtpade tikte een goed
schot van Tsjerk Akkerman met de
hand uit de kruising en scheidsrechter Kirkenier kon dus niet anders
dan een strafachop geven. Dit was
tevens de eindstand.

OLDEBOORN WINT OP
KUNSTGRAS VAN THOR.
Zondag 29 januari 2006 trad Oldeboorn in Surhuisterveen op een
prachtig kunstgrasveld aan tegen
THOR uit Lippenhuizen. De aanvang
van de wedstrijd was 11:00 uur en
deze stond o.l.v. de heer Wuite
uit Heerenveen. De beginfase was
duidelijk voor Oldeboorn. Het moest
net als THOR natuurlijk wennen aan
het veld maar de Boarnsters gingen
hier het best mee om en creëerden de betere kansen. Het spitsenduo Tsjerk Akkerman en Johannes
Nijdam wisten oog in oog met de
doelman echter niet te scoren. Na
een fase waarin THOR ook enkele
keren gevaarlijk was geweest wist
Jelmer Beimin uiteindelijk de score
te openen, 1-0. In de tweede helft
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was Oldeboorn oppermachtig. Het
speelde bij vlagen uitstekend voetbal en kwam al vlot na rust op een
2-0 voorsprong via Tsjerk Akkerman na een prima genomen corner.
Halverwege de tweede helft haalde
Pieter Poepjes vanaf de rand van
de zestienmeter verwoestend uit
en via een aantal benen verdween
de bal in het doel, 3-0. Oldeboorn
had de voorsprong nog verder uit
kunnen bouwen maar slaagde
daar helaas niet meer in. Vlak voor
het eindsignaal wist THOR de eer
nog te redden. Door onvoldoende
ingrijpen in de boarnster defensie
wist het de enige kans in de tweede
helft tot doelpunt te promoveren,
3-1. Toch was het weer een nuttige oefenwedstrijd voor Oldeboorn
in aanloop naar de eerstvolgende
competitiewedstrijd tegen Nicator
van zondag 5 februari 2006.

OLDEBOORN WINT
OVERTUIGEND VAN RENADO
Omdat de KNVB zondag 5 februari
alle wedstrijden in het amateurvoetbal had afgelast hoefde het
eerste elftal van Oldeboorn niet
voor de competitie aan te treden
tegen Nicator. Omdat op de boarnster velden prima gevoetbald kon
worden werd een oefenwedstrijd
gespeeld tegen Renado uit Sint
Nicolaasga. In de voorbereiding op
het huidige seizoen had Oldeboorn
ook al tegen deze ploeg geoefend.
Destijds was Renado de betere
ploeg en won redelijk eenvoudig van
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een erg matig spelend Oldeboorn.
Deze keer waren de rollen echter
omgedraaid en kende Oldeboorn
geen enkele moeite met de Sint
Nyksters. Alleen in de beginfase van
de wedstrijd hadden de Boarnsters
de nodige moeite met het spel van
Renado. De spitsen van de gasten
wisselden veelvuldig van positie
en de achterhoede van Oldeboorn
had het hier in de beginfase even
moeilijk mee. Na enige tijd was de
organisatie weer op orde en begonnen de Boarnsters het spel naar zich
toe te trekken. Het veldspel was bij
vlagen heel aardig en Oldeboorn
kreeg de nodige mogelijkheden om
te scoren. Al snel leverde dit de
verdiende voorsprong op voor Oldeboorn. Bouke Paul Kleefstra nam
een hoge voorzet prima aan en legde
alleen voor de doelman van Renado
de bal prima breed op de meegekomen Tsjerk Akkerman die de bal
in het lege doel wist te schieten, 10. Kort daarop werd het 2-0 voor
Oldeboorn. Tsjerk Akkerman kreeg
de bal aan de rechterkant van het
veld uit een lange pass van Pieter
Poepjes. Zijn voorzet kwam precies
op maat bij de tweede paal waar
Bouke Paul Kleefstra het beheerst
afmaakte. Verdedigend had Oldeboorn inmiddels geen enkele
moeite meer met Renado dat na
een aardig begin wat terugviel. Tot
de rust bleef de stand ongewijzigd.
In de pauze wisselde trainer Sido
Postma Wietse Huisman Szn en
Johannes Watzema. Zij werden
vervangen door Jelle Jacob de Vries
en Jorrit Zandberg. De tweede helft

was Oldeboorn wederom de betere
ploeg, ondanks het feit dat Renado
iets meer uit zijn schulp kroop en
aanvallend wat dreigender werd.
Hindrik de Jong zag twee gevaar
lijke schuivers van één van de spitsen van Renado maar net voorlangs
gaan. Ook hadden de Sint Nyksters
recht op een strafschop toen
Anthony Vink een onnodige tackle
maakte en zijn tegenstander neerhaalde. Scheidsrechter Kirkenier
meende echter dat de overtreding
buiten het zestienmetergebied was
begaan. Renado moest nu genoegen nemen met een vrije trap die
niets zou opleveren. Intussen profiteerde Siete Veenstra van een slippertje in de defensie van Renado en
maakte oog in oog met de doelman
geen fout, 3-0. Siep Bangma die in
de slotfase Tsjerk Akkerman nog
mocht vervangen kreeg een uitstekende kans om de score verder
uit te bouwen maar hij vond de
doelman op zijn weg. Al met al een
overtuigende overwinning voor Oldeboorn dat aanstaande zondag (ijs
en wederdienende natuurlijk) voor
de competitie in Bolsward tegen
CAB speelt.

VERDIENSTELIJK GELIJKSPEL OLDEBOORN TEGEN
DRACHTEN
Vrijdag 17 februari 2006 werd op
kunstgras de oefenwedstrijd tussen
Drachten en Oldeboorn gespeeld.
Vorig seizoen speelde beide ploegen nog voor de competitie tegen
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elkaar. Momenteel is Drachten
de trotse lijstaanvoerder in de
Vierde Klasse B. Terwijl Oldeboorn
bovenin de Vierde Klasse A meedraait. Toch was er deze avond wel
degelijk sprake van enig krachtsverschil tussen beide ploegen. De
Drachtsters lieten zien over veel
voetballend vermogen te beschikken
en was dan ook de ploeg die het
spel maakte. Oldeboorn moest zich
beperken tot verdedigen maar deed
dat dermate goed dat het eigenlijk geen kans weggaf tegen een
vlot combinerend Drachten. Waar
Drachten het naliet te scoren deed
Oldeboorn dat wel. Tsjerk Akkerman die uit de counter al een paar
keer dreigend was geweest kreeg
de bal uit een prima pass van Jelmer
Beimin en maakte oog in oog met
de drachtster doelman geen fout,
0-1. Tot de rust wist Oldeboorn
deze voorsprong vast te houden.
In de rust werd de moegestreden
Martin Meester vervangen door
Johannes Watzema. In de tweede
helft hetzelfde spelbeeld. Drachten
maakte het spel en was na rust
gevaarlijker dan daarvoor en wist
nu ook tot scoren te komen. Knullig balverlies bij Oldeboorn achterin
leverde Drachten een enorme kans
op en zij wisten deze ook te verzilveren. Ook de uitstekend keepende
gelegenheidsdoelman Siep Bangma
had hier geen antwoord op, 1-1.
In de slotfase leek Drachten zelfs
de overwinning te behalen toen
een hoekschop onberispelijk via
de lat in het boarnster doel werd
gekopt, 2-1. De wedstrijd werd
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nu ook wat grimmiger een scheids
rechter Achtien had zo nu en dan
zijn handen vol om de wedstrijd in
goede banen te leiden. Het laatste
woord in deze oefenwedstrijd was
echter voor Tsjerk Akkerman die
door Siete Veenstra alleen voor de
drachtster doelman werd gezet en
het wederom beheerst afmaakte,
2-2.

OLDEBOORN KOMT TE LAAT
OP GANG TEGEN CAB
Afgelopen zondag speelde Oldeboorn
de inhaalwedstrijd tegen CAB in
Bolsward. Waar de wedstrijd vorige
week nog werd afgelast vanwege
de slechte gesteldheid van het veld
kon er dit keer, ondanks de hevige
regenval van de afgelopen week,
wel worden gevoetbald. Oldeboorn
speelde voorafgaand aan deze wedstrijd vrijdagavond een oefenpartij
tegen Drachten. Of deze wedstrijd
bij de meeste Boarnsters nog in de
benen zat of niet, het feit blijft dat
Oldeboorn de eerste helft ver ondermaats speelde en ontzettend slap
aan de wedstrijd begon. CAB dat
met een gehavend elftal aantrad had
het initiatief en won de meeste persoonlijke duels. Toch kreeg Bouke
Paul Kleefstra namens Oldeboorn in
de beginfase een mogelijkheid om te
scoren. Hij had echter wat teveel tijd
nodig waardoor de verdediging van
CAB zich kon herstellen. Ook kreeg
Tsjerk Akkerman nog een kans maar
hij kopte jammerlijk naast. Halverwege de eerste helft was het echter
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CAB dat het veldoverwicht omzette
in een doelpunt. Een afdraaiende
hoekschop van de Bolswarders
werd bij de eerste paal diagonaal
ingekopt. Jorrit Zandberg die bij de
tweede paal stond kon in een uiterste poging de bal niet meer tegenhouden en zag de bal via de paal in
het net belanden, 1-0. Na dit doel
punt was men bij Oldeboorn echter
nog steeds niet wakker geschud.
CAB bleef in de eerste helft de betere
en vooral fellere ploeg en hield het
overwicht. Oldeboorn oogde ongeïnspireerd en mocht blij zijn dat CAB
ondanks het overwicht niet echt uitgespeelde kansen wist te creëren. In
de rust bleef Jorrit Zandberg in de
kleedkamer achter en werd vervangen door Martin Meester. Dit had als
gevolg dat er enige omzettingen in
het team van trainer Sido Postma
gedaan moesten worden, maar het
kwam het spel van de Boarnsters
zeker ten goede. De tweede helft
was er wel de broodnodige inzet en
beleving bij Oldeboorn en het ging
dan ook fanatiek op jacht naar de
gelijkmaker. Al snel leek dit resultaat
op te leveren toen een voorzet van
Tsjerk Akkerman bij de tweede paal
werd ingekopt, maar het doelpunt
werd afgekeurd omdat er geduwd
was door Bouke Paul Kleefstra. Even
later was Siete Veenstra dichtbij een
doelpunt, hij zag zijn schot echter
van de lijn gehaald worden door Anno
Huisman die de bal ongelukkig tegen
zich aan kreeg. De daaropvolgende
scrimmage leverde ook geen doel
punt op. Toch was het halverwege
de tweede helft uiteindelijk wel raak

voor de Boarnsters. Uit een aanval
over links kreeg Anno Huisman de
bal aangespeeld. Hij legde de bal
ter hoogte van de zestienmeterlijn
panklaar voor de opgekomen Wietse
Huisman Wzn die met een knappe
schuiver doel trof, 1-1. Oldeboorn
was terug in de wedstrijd en ging
op jacht naar de overwinning. Tsjerk
Akkerman was dichtbij een treffer
toen hij vrije doorgang had richting
het doel van CAB. De scheidsrechter
verzuimde hier echter de voordeelregel toe te passen en floot voor een
eerder begane overtreding. Ook CAB
kreeg nog een uitstekende kans om
weer op voorsprong te komen. Pieter
Poepjes speelde te kort terug op doel
man Hindrik de Jong waardoor de
spits van CAB vrij baan had richting
het boarnster doel. Hindrik de Jong
wist echter met veel kunst en vliegwerk zijn doel schoon te houden.
In de slotfase mocht Siete Veenstra
nog eens aanleggen voor een vrije
trap toen Wietse Huisman Wzn werd
neergehaald op een meter of twintig
van het doel van CAB. De vrije trap
draaide prachtig om de muur richting de benedenhoek maar de doelman van CAB wist met een uiterste
krachtinspanning de bal nog met de
punt van de schoen uit het doel te
houden. Dit was tevens het laatste
wapenfeit van de wedstrijd. Oldeboorn heeft door een slechte eerste
helft twee punten laten liggen maar
heeft desondanks de overwinning
van de tweede periodetitel nog in
eigen hand. Dan moet er komende
zondag in Oldeboorn echter wel
gewonnen worden van Nicator.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

18 FEBRUARI INHAAL
19 FEBRUARI 2006 (VOORJAARSVAKANTIE)
25 FEBRUARI 2006
GAVC/OLD.DA 1
(SPORTPARK GROU)
OLDEBOORN C1

- IRNSUM DA 1

14.30 UUR

- CVVO C3

11.00 UUR

26 FEBRUARI 2006 INHAAL (VOORJAARSVAKANTIE)
OLDEBOORN 1
BLACK BOYS 2
OLDEBOORN 3
READ SWART 5

-

NICATOR 1
OLDEBOORN 2
GAVC 3
OLDEBOORN 4

14.00
10.30
11.00
10.00

UUR
UUR
UUR
UUR

-

GAVC/OLD. DA
OLDEBOORN D1
WAPSERVEEN E1
HJSC F1
OLDEBOORN F2

12.30
9.00
11.00
10.00
10.30

UUR
UUR
UUR
UUR
UUR

-

BLACK BOYS 1
OLDEBOORN 2
JOURE SC 7
OLDEBOORN 4

14.00
10.30
11.00
10.00

UUR
UUR
UUR
UUR

ZATERDAG 4 MAART 2006
NOK DA
GAVC D3
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN F1
CVVO F9

ZONDAG 5 MAART 2006
OLDEBOORN 1
JOURE SC 3
OLDEBOORN 3
GAVC 4

ZATERDAG 11 MAART 2006
GORREDIJK C2
OLDEBOORN D1 VRIJ
WISPOLIA E1
DWP F1
OLDEBOORN F2

15 •

- OLDEBOORN C1

13.00 UUR

- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN F1
- OUDEHASKE F3

9.00 UUR
9.30 UUR
10.00 UUR
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ZONDAG 12 MAART 2006
MKV’29 1
OLDEBOORN 2
LEMMER 3
OLDEBOORN 4

-

OLDEBOORN 1
BLUE BOYS 1
OLDEBOORN 3
BLACK BOYS 3

14.00
10.00
11.00
10.00

UUR
UUR
UUR
UUR

OLDEBOORN D1
THOR E1
OLDEBOORN F
JOURE SC F8

10.30
11.00
19.00
10.00

UUR
UUR
UUR
UUR

- GAVC/OLD. DA
- TIJNJE C1
- OLDEBOORN D1
- OLDEMARKT FC E1
- AKKRUM F1
- OLDEBOORN F2

14.30
11.00
9.00
11.00
10.00
10.30

UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR

-

14.00
11.00
11.00
10.00

UUR
UUR
UUR
UUR

18/19 MAART 2006 BEKER/INHAAL
BALK D2
OLDEBOORN E1
HEEG F1
OLDEBOORN F2

-

ZATERDAG 25 MAART 2006
VVI DA
OLDEBOORN C1
JOURE SC D4
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN F1
AENGWIRDEN F2

ZONDAG 26 MAART 2006
OLDEBOORN 1
WZS 2
OLDEBOORN 3
AKKRUM 4

AKKRUM 1
OLDEBOORN 2
LANGWEER 2
OLDEBOORN 4
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL

NAAM
M.de Vries
A.Faber
S.Veenstra
T.Akkerman
C.Reitsma
S.Bangma
S.v/d Heid
Joh.Nijdam
G.de Jong
A.Huisman
T.Proot
J.Watzema
J.Tijsma
H.Oosterbaan
H.Vink
R.Rijskamp
R.de Wit
B.P. Kleefstra
R.van Steinvoorn
T.de Jong
S.Vink
I.Schoenmaker
J.Beimin
J.W.Boschma
A.Vink
Ate.Bergsma
M.Meester
E.Westerhoven
A.Bergsma
A.Oosterbaan
P.v/d Vlugt
A.Watzema
A.Bouwer

17 •

ELFT. DPT.
Dames
29
Vierde
20
Eerste
11
Eerste
8
Vierde
8
Tweede
6
Dames
6
Eerste
5
Dames
5
Eerste
4
Tweede
4
Tweede
4
Derde
4
Vierde
4
Vierde
4
Dames
4
GAVC
4
Eerste
3
Tweede
3
Derde
3
Vierde
3
GAVC
3
Eerste
2
Eerste
2
Eerste
2
Tweede
2
Tweede
2
Tweede
2
Derde
2
Derde
2
Derde
2
Derde
2
Dames
2

J.v/d Made
W.Huisman Wzn
J.Zandberg
R.Bangma
J.Klompmaker
E.Quarré
J.J.de Vries
F.Goerres
S.de Roos
H.Hartmans
B.Haspels
B.Oosterbaan
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GAVC
Eerste
Eerste
Tweede
Tweede
Tweede
Tweede
Derde
Derde
Vierde
Vierde
Vierde

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

